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OPĆINSKO VIJEĆE  

 

 

I.17. 

Na temelju članka 12. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne 

novine“, broj 123/17) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. godine 

donijelo 

 

ZAKLJUČAK 

o donošenju Strateškog plana razvoja Općine Motovun-Montona 2022-2027 

 

Članak 1. 

Donosi se Strateški plan razvoja Općine Motovun-Montona 2022-2027. Plan je prilog ovom Zaključku. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“.. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-2 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  

I.18. 

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17 i 114/18) te članka 36. 

Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna 

 

Članak 1. 
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U članku 3. Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna („Službeni glasnik Općine 

Motovun“, broj 2/19), mijenja se i sada glasi: 

„Članak 3. 

Osnovni razlozi za izradu izmjena i dopuna Plana su: 

a) zaprimljen zahtjev fizičke osobe za promjenu planirane namjene za k.č. *294/3 (dio) iz javno-društvene namjene 
u mješovitu namjenu, za k.č. 679/1 (dio) iz mješovite u javno-društvenu, a za k.č. 679/2 iz mješovite odnosno 
javno-društvene u infrastrukturnu, sve k.o. Motovun 

b) izmještanje položaja planiranog dječjeg vrtića na k.č. 676/1, 677, 678/1 i 679/1 iz D5 školska u D4 predškolsku 
namjenu. 

 

Članak 2. 

Članak 6. mijenja se i glasi: 

„Članak 6. 

Cilj izrade izmjena i dopuna Plana je provedba manjih izmjena i dopuna Odredbi za provedbu Urbanističkog plana 

uređenja Motovuna vezane za ciljeve navedene u točkama a) i b) ovog stavka.“ 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-3 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  

I.19. 

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) te članka 36. 

Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 20. svibnja 2022. godine donijelo 

 

KODEKS 

ponašanja nositelja političkih dužnosti u Općini Motovun-Montona 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Ovim se Kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti 

članova općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju 

o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa. 
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Članak 2. 

(1) Svrha je Kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova 

općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju 

na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje 

vlasti na lokalnoj razini. 

(2) Cilj je Kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju 

javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju 

dužnosti članova općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća. 

 

Članak 3. 

Odredbe ovog Kodeksa ponašanja članova općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća odnose se i na 

općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: nositelji političkih dužnosti). 

 

Članak 4. 

(1) U ovom Kodeksu pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje: 

1. diskriminacija je svako postupanje kojim se neka osoba, izravno ili neizravno, stavlja ili bi mogla biti stavljena u 
nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji, na temelju rase, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, 
spola, spolnog opredjeljenja, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih 
obveza, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci ili sindikatu, 
tjelesnih ili društvenih poteškoća, kao i na temelju privatnih odnosa sa službenikom ili dužnosnikom u Općini, 

2. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug nositelja političke dužnosti, životni partner i neformalni životni 
partner, njegovi srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre, posvojitelj i posvojenik te ostale osobe koje se 
prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s nositeljem političke 
dužnosti, 

3. poslovni odnos odnosi se na ugovore o javnoj nabavi, kupoprodaji, pravo služnosti, zakup, najam, koncesije i 
koncesijska odobrenja, potpore za zapošljavanje i poticanje gospodarstva, stipendije učenicima i studentima, 
sufinanciranje prava iz programa javnih potreba i druge potpore koje se isplaćuje iz proračuna Općine, 

4. potencijalni sukob interesa je situacija kada privatni interes nositelja političkih dužnosti može utjecati na 
nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti, 

5. stvarni sukob interesa je situacija kada je privatni interes nositelja političkih dužnosti utjecao ili se osnovano 
može smatrati da je utjecao na nepristranost nositelja političke dužnosti u obavljanju njegove dužnosti, 

6. uznemiravanje je svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi koja ima za cilj ili koja stvarno predstavlja 
povredu osobnog dostojanstva, ometa obavljanje poslova, kao i svaki čin, verbalni, neverbalni ili tjelesni te 
stvaranje ili pridonošenje stvaranju neugodnih ili neprijateljskih radnih ili drugih okolnosti koje drugu osobu 
zastrašuju, vrijeđaju ili ponižavaju, kao i pritisak na osobu koja je odbila uznemiravanje ili spolno uznemiravanje 
ili ga je prijavila, uključujući spolno uznemiravanje. 

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Kodeksu, a imaju rodni značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

II. TEMELJNA NAČELA DJELOVANJA 

 

Članak 5. 

(1) Nositelji političkih dužnosti moraju se u obavljanju javnih dužnosti pridržavati sljedećih temeljnih načela: 

1. zakonitosti i zaštite javnog interesa, 
2. odanosti lokalnoj zajednici te dužnosti očuvanja i razvijanja povjerenja građana u nositelje političkih dužnosti i 

institucije gradske vlasti u kojima djeluju, 
3. poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, 
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4. čestitosti i poštenja te izuzetosti iz situacije u kojoj postoji mogućnost sukoba interesa, 
5. zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja dužnosti za osobni probitak ili probitak povezane osobe, 

zabrane korištenja autoriteta dužnosti u obavljanju privatnih poslova, zabrane traženja ili primanja darova radi 
povoljnog rješavanja pojedine stvari te zabrane davanja obećanja izvan propisanih ovlasti, 

6. konstruktivnog pridonošenja rješavanju javnih pitanja, 
7. javnosti rada i dostupnosti građanima, 
8. poštovanja posebne javne uloge koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivne i ne diskriminirajuće 

suradnje s medijima koji prate rad tijela gradske vlasti, 
9. zabrane svjesnog iznošenja neistina, 
10. iznošenja službenih stavova u skladu s ovlastima, 
11. pridržavanja pravila rada tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 
12. aktivnog sudjelovanja u radu tijela u koje su izabrani, odnosno imenovani, 
13. razvijanja vlastite upućenosti o odlukama u čijem donošenju sudjeluju, korištenjem relevantnih izvora 

informacija, trajnim usavršavanjem i na druge načine, 
14. prihvaćanja dobrih običaja parlamentarizma te primjerenog komuniciranja, uključujući zabranu uvredljivog 

govora, 
15. odnosa prema službenicima u općinskoj upravi koji se temelji na propisanim pravima, obvezama i 

odgovornostima obiju strana, isključujući pritom svaki oblik političkog pritiska na upravu koji se u demokratskim 
društvima smatra neprihvatljivim (primjerice, davanje naloga za protupropisnog postupanja, najava smjena 
slijedom promjene vlasti i slično), 

16. redovitog puta komuniciranja sa službenicima i namještenicima, što uključuje pribavljanje službenih informacija 
ili obavljanje službenih poslova, putem njihovih pretpostavljenih, 

17. osobne odgovornosti za svoje postupke. 
(2) Odredbe stavka 1. točaka 3., 4., 9., 10., 14., 16. i 17. odnose na sve osobe koje je predsjednik općinskog vijeća 

dozvolio sudjelovanje ili dolazak na sjednicu općinskog vijeća. 

 

Članak 6. 

(1) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje poštovanje pravnih propisa i procedura koji se tiču njihovih obveza kao 

nositelja političkih dužnosti. 

(2) Od nositelja političkih dužnosti se očekuje da odgovorno i savjesno ispunjavaju obveze koje proizlaze iz političke 

dužnosti koju obavljaju. 

 

Članak 7. 

Građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem nositelji političkih dužnosti koje je u vezi s obnašanjem javne dužnosti. 

 

III. ZABRANJENA DJELOVANJA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI 

 

Članak 8. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je tražiti, prihvatiti ili primiti vrijednost ili uslugu radi predlaganja donošenja 

odluke na sjednici općinskog vijeća ili za glasovanje o odluci na sjednici općinskog vijeća ili sjednici radnog tijela 

općinskog vijeća. 

 

Članak 9. 

Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je ostvariti ili dobiti pravo ako se krši načelo jednakosti pred zakonom. 

 

Članak 10. 
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Nositeljima političkih dužnosti zabranjeno je utjecati na donošenje odluke radnog tijela općinskog vijeća ili odluke 

općinskog vijeća radi osobnog probitka ili probitka povezane osobe.  

 

IV. NESUDJELOVANJE U ODLUČIVANJU 

 

Članak 11. 

Nositelj političke dužnosti je obvezan izuzeti se od sudjelovanja u donošenju odluke koja utječe na njegov poslovni 

interes ili poslovni interes s njim povezane osobe. 

 

V. TIJELA ZA PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA 

 

Članak 12. 

(1) Primjenu Kodeksa prate odbor za predstavke i pritužbe općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Odbor) te vijeće časti. 

(2) Vijeće časti čine predsjednik i dva člana. 

(3) Predsjednika i članove vijeća časti imenuje i razrješuje općinsko vijeće na prijedlog odbora za izbor i imenovanja. 

(4) Mandat predsjednika i članova vijeća časti traje do isteka mandata članova općinskog vijeća. 

 

Članak 13. 

(1) Predsjednik i članovi vijeća časti imenuju se iz reda osoba nedvojbenog javnog ugleda u lokalnoj zajednici.  

(2) Predsjednik vijeća časti i članovi ne mogu biti nositelji političke dužnosti, članovi političke stranke odnosno kandidati 

na kandidacijskim listama na lokalnim izborima na kojima su izabrani članovi općinskog vijeća u aktualnom sazivu. 

 

Članak 15. 

(1) Odbor pokreće postupak na vlastitu inicijativu, po prijavi člana Općinskog vijeća, člana radnog tijela Općinskog 

vijeća, radnog tijela Općinskog vijeća, općinskog načelnika, općinskog službenika ili po prijavi građana. 

(2) Pisana prijava sadrži ime i prezime prijavitelja, ime i prezime nositelja političke dužnosti koji se prijavljuje za povredu 

odredaba Kodeksa uz navođenje odredbe Kodeksa koja je povrijeđena. Odbor ne postupa po anonimnim prijavama. 

(3) Odbor može od podnositelja prijave zatražiti dopunu prijave odnosno dodatna pojašnjenja i očitovanja. 

 

Članak 16. 

(1) Odbor obavještava nositelja političke dužnosti protiv kojeg je podnesena prijava i poziva ga da u roku od 15 dana 

od dana primitka obavijesti dostavi pisano očitovanja o iznesenim činjenicama i okolnostima u prijavi. 

(2) Ako nositelj političke dužnosti ne dostavi pisano očitovanje Odbor nastavlja s vođenjem postupka po prijavi. 

(3) Odbor donosi odluke na sjednici većinom glasova. 
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Članak 17. 

(1) Odbor u roku od 60 dana od zaprimanja prijave predlaže općinskom vijeću donošenje odluke po zaprimljenoj prijavi. 

(2) Ako je prijava podnesena protiv člana Odbora, taj član ne sudjeluje u postupku po prijavi i u odlučivanju. 

 

 

 

Članak 18. 

(1) Za povredu odredba Kodeksa općinsko vijeće može izreći opomenu, dati upozorenje ili preporuku nositelju političke 

dužnosti za otklanjanje uzroka postojanja sukoba interesa odnosno za usklađivanje načina djelovanja nositelja političke 

dužnosti s odredbama Kodeksa. 

(2) Protiv odluke Općinskog vijeća nositelj političke dužnosti može u roku od 8 dana od dana primitka odluke podni jeti 

prigovor Vijeću časti. 

 

Članak 19. 

(1) Vijeće časti donosi odluku na sjednici većinom glasova svih članova u roku od 15 dana od dana podnesenog 

prigovora. 

(2) Vijeće časti može odbiti prigovor i potvrditi odluku općinskog vijeća ili uvažiti prigovor i preinačiti ili poništiti odluku 

općinskog vijeća. 

 

Članak 20. 

(1) Na način rada Odbora i Vijeće časti primjenjuju se odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća kojima se uređuje 

pitanje osnivanja i načina rada radnih tijela Općinskog vijeća. 

(2) Predsjednik i članovi Odbora i Vijeća časti ostvaruju pravo na naknadu za rad i druga primanja sukladno odluci 

kojima se uređuju naknade za rad članova općinskog vijeća i njegovih radnih tijela. 

 

Članak 21. 

Odluke Odbora i Vijeća časti objavljuju se u „Službenom glasniku Općine Motovun“ i na mrežnoj stranici Općine.  

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 22. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-4 PREDSJEDNIK 
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Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

 

I.20. 

Na temelju članaka 7., 12. i 13. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), 

članka 7. i 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te 

članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko 

vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o osnivanju Dječjeg vrtića Središnje Istre 

 

1. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Ovom Odlukom Općina Motovun-Montona, Motovun, Anticov trg 1, 52424 Motovun, OIB: 40892183385, zajedno s 

Općinom Cerovlje, Cerovlje 12, 52402 Cerovlje, OIB: 76990583198; Općinom Gračišće, Loža 1, 52403 Gračišće, OIB: 

54846336787; Općinom Karojba, Karojba 1, 52423 Karojba, OIB: 83507857596; Općinom Lupoglav, Lupoglav 17, 

52426 Lupoglav, OIB: 52610588846; Općinom Sveti Petar u Šumi, Sv. Petar u Šumi 6, 52404 Sv. Petar u Šumi, OIB: 

95418771492 te Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan, OIB: 44827511522 zajednički s jednakim osnivačkim udjelima 

osnivaju javnu ustanovu - Dječji vrtić Središnje Istre sa sjedištem u Tinjanu, adresa Tinjan 7D (u daljnjem tekstu: Dječji 

vrtić). 

(2) Na temelju ove odluke općinski će načelnik potpisati ugovor o osnivanju ustanove. 

  

Članak 2. 

(1) Naziv Dječjeg vrtića je: Dječji vrtić Središnje Istre. 

Sjedište Dječjeg vrtića je u Tinjanu, na adresi Tinjan 7D, a o promjenama naziva i sjedišta Dječjeg vrtića odlučuju 

osnivači. 

(2) Svoju djelatnost Dječji vrtić Središnje Istre ostvaruje u matičnom Dječjem vrtiću u Tinjanu, Tinjan 7d i u područnim 

odjelima u: 

1. Područni odjel u Cerovlju, Pazinski Novaki 1. 
2. Područni odjel u Gračišću, Gračišće 78K, 
3. Područni odjel u Karojbi, Karojba 35/B, 
4. Područni odjel u Lupoglavu, Lupoglav 5, 
5. Područni odjel u Motovunu, Borgo 26, 
6. Područni odjel u Svetom Petru u Šumi, Plac 10. 

(3) Područni odjeli u Cerovlju, Gračišću, Karojbi, Lupoglavu, Motovunu i Svetom Petru u Šumi posluju i obavljaju svoju 

djelatnost pod nazivom Dječji vrtić Središnje Istre i nemaju pravnu osobnost. 

(3) Dječji vrtić je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova.  
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II. DJELATNOST 

 

Članak 3. 

(1) Djelatnost dječjeg vrtića je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi. 

(2) Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od navršenih 6 mjeseci života do polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 4. 

U Dječjem vrtiću ostvarivat će se sljedeći programi: 

 redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i 
predškolske dobi, koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima, 

 programi za djecu rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju, 

 programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi, 

 programi predškole, 

 programi ranog učenja stranih jezika i drugi posebni programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog 
sadržaja, 

 drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 
 

III. UPRAVLJANJE 

 

Članak 5. 

(1) Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće koje ima predsjednika i četiri člana. 

(1) Osnivači imenuju tri člana upravnog vijeća natpolovičnom većinom izvršnih tijela svih osnivača, jednog člana biraju 

roditelji djece korisnika usluge, a jednog člana bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg 

vrtića. 

 

Članak 6. 

Način izbora odnosno imenovanja, način rada i donošenja odluka iz nadležnosti upravnog vijeća Dječjeg vrtića propisat 

će se Statutom. 

 

Članak 7. 

Prava i obveze upravnog vijeća utvrđene su zakonom i statutom. 

 

Članak 8. 

(1) Ravnatelj Dječjeg vrtića je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića. 

(2) Uz poslove utvrđene zakonom o ustanovama ravnatelj: 

 predlaže godišnji plan i program rada, 

 brine se za provođenje odluka upravnog vijeća, odgojiteljskog vijeća i drugih tijela, 

 obavlja druge poslove utvrđene aktom o osnivaju i statutom. 
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Članak 9. 

(1) Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje upravno vijeće u skladu sa zakonom i statutom. 

(2) Ravnatelja imenuju i razrješavaju osnivači natpolovičnom većinom na prijedlog upravnog vijeća. 

(3) Za ravnatelja Dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, 

te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. 

(4) Ravnatelj se imenuje na 4 godine, ako zakonom nije drugačije određeno.  

(5) Ista osoba može biti ponovno imenovana. 

 

Članak 10. 

(1) Do imenovanja članova upravnog vijeća i izbora ravnatelja, Dječjim vrtićem upravlja i rukovodi privremeni ravnatelj, 

kojeg imenuju osnivači. 

(2) Ovlašćuje se načelnik Općine Tinjan za imenovanje privremenog ravnatelja. 

(3) Privremeni ravnatelj: 

- obavlja pripreme za početak obavljanja djelatnosti ustanove, posebno pribavljanje potrebne dozvole za početak 
rada, 

- podnošenja prijave za upis Dječjeg vrtića u sudski registar ustanova, 
- pribavljanje suglasnosti na program rada, provedba postupaka za zapošljavanje potrebnog broja odgojitelja i 

ostalih zaposlenika, 
- upravlja Dječjim vrtićem do imenovanja ravnatelja, 
- zastupa i predstavlja Dječji vrtić, 
- pokreće postupak za imenovanje članova upravnog vijeća, 
- obavlja postupak za imenovanje članova upravnog vijeća, 
- predlaže tekst statuta Dječjeg vrtića. 

 

Članak 11. 

(1) Stručno tijelo u Dječjem vrtiću je odgojiteljsko vijeće koje čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici 

koji ostvaruju program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. 

(2) Odgojiteljsko vijeće uz poslove za koje je ovlašteno zakonom, obavlja sljedeće: 

- brine o uspješnom ostvarivanju programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, 
- sudjeluje u izradi godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma, te prati njihovo ostvarivanje, 
- raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada s djecom, s njihovim roditeljima i s njihovim socijalnim 

okruženjem, 
- potiče i promiče stručni rad odgojno-obrazovnih radnika Dječjeg vrtića, 
- daje ravnatelju i upravnom vijeću prijedloge u vezi s organizacijom rada i uvjetima za razvitak djelatnosti, 
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenih na temelju zakona, ovog Statuta i općih akata 

Dječjeg vrtića. 
(3) Djelokrug rada odgojiteljskog vijeća pobliže se utvrđuje se statutom. 

 

IV. STRUČNI SURADNICI 

 

Članak 12. 
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(1) U dječjem vrtiću na poslovima njege, odgoj i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rade slijedeći 

odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog, logoped i stručnjak edukacijsko-

rehabilitacijskog profila) te viša medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica. 

(2) Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka, u dječjim vrtićima rade i drugi radnici koje obavljaju 

upravno-pravne, administrativne, računovodstvene, te poslove prehrane, održavanja čistoće, održavanja, grijanja 

prostora, prijevoza, nabave roba i usluga i drugo. 

(3) U dječjem vrtiću mogu biti zaposleni stručni djelatnici u posebnim kraćim programima. 

(4) Odgojno-obrazovni radnici u dječjem vrtiću moraju imati propisanu vrstu i razinu obrazovanja, osposobljenosti te 

utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka. 

 

V. OPĆI AKTI 

 

Članak 13. 

Akti Dječjeg vrtića su: 

- statut Dječjeg vrtića, 
- pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića, 
- pravilnik o radu, 
- pravilnik o zaštiti od požara, 
- poslovnik o radu upravnog vijeća, 
- poslovnik o radu odgojiteljskog vijeća, 
- drugi opći akti u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i statutom. 

 

Članak 14. 

(1) Statutom Dječjeg vrtića se pobliže utvrđuje se ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje 

pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme Dječjeg vrtića, javnost radova, te se uređuju druga 

pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića. 

(2) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića pobliže se uređuje unutarnje ustrojstvo, te način 

obavljanja djelatnosti Dječjeg vrtića kao javne službe. 

(3) Druge opće akte donosi upravno vijeće u skladu sa statutom, ako zakonom ili statutom nije propisano da ih donosi 

ravnatelj. 

 

VI. FINANCIRANJE I IMOVINA 

 

Članak 15. 

Za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića će se osigurati sredstvima: 

- od osnivača, 
- od roditelja djece korisnika usluga Dječjeg vrtića, 
- iz ostalih izvora propisanih zakonom. 

 

Članak 16. 

(1) Osnivači se obvezuju Dječjem vrtiću osigurati sredstva za: 
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- materijalne uvjete rada - energiju i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, 
- nabavu namještaja, opreme i sitnog inventara potrebnog za obavljanje djelatnosti, 
- bruto plaće, naknade i materijalna prava radnika. 

(2) Sredstva iz stavka 1. ovog članka osnivači će osigurati u proračunu općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun-

Montona, Lupoglav, Sveti Petar u Šumi i Tinjan.  

(3) Osnivači će svake godine prije početka pedagoške godine potpisati međusobni sporazum o financiranju, kojim će 

urediti uvjete, opseg, način i rokove za (su)financiranje djelatnosti i programa Dječjeg vrtića i područnih odjela u njegovu 

sastavu, sukladno udjelima koji će se formirati na broju djece, broju odgojnih skupina i broju zaposlenih, na osnovu čega 

će se formirati udjeli u sufinanciranju zajedničkog kadra. 

(4) Osnivači se obvezuju u svojim proračunima osigurati sredstva za osnivanje vrtića (trošak osnivanja, rad privremenog 

ravnatelja i drugi troškovi) u istim udjelima. 

(5) Sredstva za početak rada Dječjeg vrtića osigurat će se u proračunu općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Motovun-

Montona, Lupoglav, Sveti Petar u Šumi i Tinjan, svatko za vrtić na svojem području. 

 

Članak 17. 

Osnivači osiguravaju potreban prostor za obavljanje predškolske djelatnosti, opremu i didaktička sredstva potrebna za 

ostvarivanje programa Dječjeg vrtića u skladu s pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.  

 

Članak 18. 

(1) Dječji vrtić osniva se kao ustanova i nema za cilj stjecanje dobiti, već obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i 

obrazovanja. 

(2) Ako Dječji vrtić u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, dobit će se isključivo upotrijebiti za razvoj djelatnosti 

Dječjeg vrtića. 

 

Članak 19. 

(1) Dječji vrtić odgovara za nastale obveze cijelom svojom imovinom. 

(2) Osnivači Dječjeg vrtića solidarno i neograničeno odgovaraju za obveze Dječjeg vrtića. 

 

VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 20. 

Dječji vrtić je javna ustanova za provođenje organiziranog oblika odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske 

dobi koja se osniva na neodređeno vrijeme. 

 

 

Članak 21. 

(1) Radnike potrebne za realizaciju plana odgojno obrazovnog rada ustanove prema utvrđenim potrebama zaposlit će 

Dječji vrtić. 
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(2) Potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih radnika potrebnih za provođenje programa Dječjeg vrtića, 

osigurat će se u skladu s mjerilima utvrđenim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja. 

 

Članak 22. 

Osnivači Dječjeg vrtića se obvezuju: 

- redovito osiguravati i doznačavati sredstva za koja se obvezao, 
- dječjem vrtiću pružiti stručnu, financijsku i drugu potrebnu pomoć, 
- za potrebe Dječjeg vrtića obavljati i druge dogovorene poslove. 

 

Članak 23. 

Dječji vrtić kao ustanova dužan je: 

- redovito obavljati djelatnosti za koje je osnovan, 
- u pravilu dva puta godišnje izvješćivati osnivače o radu i poslovanju Dječjeg vrtića. 

 

Članak 24. 

Nadzor nad provođenje programa rada Dječjeg vrtića provode nadležna ministarstva s odobrenim zakonima, ako nije 

određeno da nadzor obavlja drugo tijelo državne uprave. 

 

Članak 25. 

(1) Dječji vrtić dužan je pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti za koju je osnovan, na 

način određen statutom Dječjeg vrtića sukladno zakonu i ovoj Odluci. 

(2) Dječji vrtić ne može bez pisane suglasnosti osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg je on odredio, steći, opteretiti ili 

otuđiti nekretninu i drugu imovinu čija je vrijednost veća od 30.000,00 kuna bez PDV-a. 

(3) Suglasnost iz stavka 2. ovog članka daje izvršno tijelo za vrtić na svojem području. 

 

VIII. PRESTANAK RADA DJEČJEG VRTIĆA 

 

Članak 26. 

Dječji vrtić može prestati s radom pod uvjetima i na način propisa Zakonom o ustanovama i Zakonom o predškolskom 

odgoju i obrazovanju. 

 

IX. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 27. 

Upravno vijeće donijet će Statut u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o upisu Dječjeg vrtića u sudski registar. 

 

Članak 28. 
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Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Motovun-Montona“ 

KLASA: 021-05/22-01/3 

URBROJ: 2163-28-01-22-5 

Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. 

 

  

I.21. 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 19/13 - pročišćeni 

tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te članka 36. Statuta Općine Motovun („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 

9/21), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. godine donijelo 

 

ODLUKA 

o podmirenju dijela troškova privođenja nekretnine namjeni 

 

Članak 1.  

Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona uvažava činjenicu da je nekretnina -suteren u višestambenoj zgradi 

označenoj brojem 3560, koja se nalazi u Trstu-Trieste, Talijanska Republika, s ulazima u ulicama Via Manzoni 6/A i Via 

Pascoli 16, u kojoj Općina Motovun-Montona ima 1/2 suvlasničkog udjela od trenutka u kojem je suvlasnički udio prešao 

u vlasništvo Općine Motovun-Montona do 2019. godine bila u zakupu obrtnika koji je prostor koristio kao 

automehaničarsku radionicu. Nakon odlaska zakupnika u mirovinu, a koji je radio prema uvjetima propisanima u vrijeme 

otvorenja radionice, novi zakupnik nije mogao započeti rad bez prilagodbe prostora dodatnim uvjetima koje propisuju 

javnopravna tijela za tu vrstu djelatnosti, što je iziskivalo znatna ulaganja zbog kojih je zakupnik odustao od zakupa 

prostora. 

 

Članak 2. 

(1) Iz razloga navedenih u članku 1. ove Odluke, pristupilo se poslovima uređenja prostora u svrhu korištenja prostora 

kao garažnog prostora s označenim parkirališnim mjestima te je izradom idejnog rješenja prostora označena ukupno 

31 prostorna jedinica na navedenoj etaži višekatne stambene zgrade. Radovi uređenja u ukupnom iznosu od 82.859,61 

EUR u dijelu koji tereti Općinu Motovun-Montona, a koje je izvođaču radova podmirila suvlasnica, obuhvaćaju: 

- troškovi radova rekonstrukcije i prilagodbe instalacija - 34.160,00 EUR, 
- set za automatizaciju ulaza - 134,50 EUR 
- troškovi postupka odvjetnika u postupku raskida ugovora Abeatici - 3.212,97 EUR, 
- antipanic ručka - 73,20 EUR, 
- oznake u prostoru (brojevi i slobodan prolaz) - 266,34 EUR, 
- per. Ind. Guadagnin - 768,60 EUR, 
- projekt pristupnosti - 2.500,00 EUR, 
- razni radovi na ugradnji vrata za pješake i izradi ventilacijskog sustava - 1.952,00 EUR, 
- plan parcelacije - 2.900,00 EUR, 
- sastavljanje tabularne isprave - 6.302,00 EUR, 
- ostalo - 30.500,00 EUR. 

(2) Suvlasnica snosi troškove u jednakom iznosu od 82.859,61 EUR i za taj iznos troškove ne može teretiti Općinu 

Motovun-Montona. 
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Članak 4. 

Općina Motovun-Montona će iznos iz članka 2. ove Odluke podmiriti iz sredstava ostvarenih prodajom prostornih 

jedinica nekretnine iz članka 1. ovog Sporazuma. 

 

Članak 5. 

Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona ovlašćuje općinskog načelnika na sklapanje sporazuma sa suvlasnicom 

Marom Cramer, s prebivalištem na adresi Via Clivio Artemisio 5, 34127 Trieste-Trst, Talijanska Republika, kojim će se 

urediti podmirivanje troškova iz članka 2. ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-6 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  

I.22. 

Na temelju članaka 26., 34., 44. i 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 

32/20) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), 

Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 20. svibnja 2022. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima 

 

Članak 1. 

U Odluci o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 2/19, 4/19, 7/19 i 7/20), briše se članak 

9. 

 

Članak 2. 

U članku 10. Odluke u tekstu se briše tekst „i 9.“. 

 

Članak 3. 

U članku 11. mijenja se stavak 1. i sada glasi: 

„(1) Na temelju ugovora o koncesiji na području Općine obavlja se komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova.“ 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-7 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  

I.23. 

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) te članka 

36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće 

Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o isključenju nekretnine k.č. 2697/6 k.o. Zumesk iz statusa javnog dobra u općoj uporabi 

 

Članak 1. 

Utvrđuje se da nekretnina k.č. 2697/6 k.o. Zumesk: 

- ne čini sastavni dio javne ceste, 
- ne čini sastavni dio postojeće razvrstane ili nerazvrstane ceste 
- ne služi za javnu uporabu svih kao javno dobro u općoj uporabi. 

 

Članak 2. 

Slijedom utvrđenja iz članka 1. ove Odluke, isključuje se iz statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina k.č. 2697/6 

k.o. Zumesk. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka dostavit će se Općinskom sudu u Pazinu radi provedbe brisanja statusa javnog dobra u općoj uporabi 

nerazvrstane ceste u zemljišnoj knjizi i uknjižbe prava vlasništva u korist Općine Motovun-Montona.  

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Motovun-Montona“ 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-8 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 
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I.24. 

Na temelju članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni 

tekst) Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. donijelo 

 

IZVJEŠĆE  

o izvršenju programa komunalnih potreba za 2021. godinu 

 

Članak 1. 

Programom komunalnih potreba Općine Motovun-Montona za 2021. godinu određene su potrebe i rashodi vezani uz: 

1. Program održavanja komunalne infrastrukture, te 
2. Program izgradnje komunalne infrastrukture. 

 

Izvršenje programa održavanja komunalnih potreba 

Članak 2. 

Ukupno planirano: 1.675.200,00 kn 

Ukupno realizirano: 1.512.414,93 kn 

Indeks: 90 

 

Grafikon: Utrošeno po programima prema udjelu - program održavanja 
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Utrošena sredstva po pojedinim programima: 

 

 Planirano Realizirano Indeks 

ČISTOĆA I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 466.000,00 432.233,13 92,75 

Tekuće i investicijsko održavanje javnih površina  326.947,75 0,00 

Održavanje čistoće javnih površina (pometači, grad, MFF)  14.158,90 0,00 

Komunalne usluge - odvoz i uništavanje otpada  54.252,98 0,00 

Dezinsekcija i deratizacija  15.000,00 0,00 

Horizontalna i vertikalna prometna signalizacija  21.873,50 0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Prihodi za posebne namjene, vlastiti prihodi, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 160.000,00 144.876,09 90,55 

Električna energija  36.791,97 0,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete  108.084,12 0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Prihodi za posebne namjene 

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA 691.000,00 690.790,63 99,97 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  790,63 0,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   690.000,00 0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Prihodi za posebne namjene 

UREĐENJE OPĆINSKIH ZGRADA 111.000,00 99.284,06 89,45 

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 39.816,14 0,00 

Zajednička pričuva zgrada  24.022,92 0,00 

Najam poslovnog prostora - zgrada Revije  35.445,00 0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Vlastiti prihodi, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 

OSTALI RASHODI KOMUNALNOG SUSTAVA 247.200,00 145.231,02 58,75 

Usluge za ostala tekuća i investicijska održavanja  19.819,80 0,00 

Ostale komunalne usluge  39.751,22 0,00 

Usluga održavanja pročistača  49.462,50 0,00 

Kapitalna pomoć županijskom proračunu za izgradnju ŽCGO "Kaštijun''  14.837,50 0,00 

Kapitalna donacija Usluzi odvodnja d.o.o.za studiju izvodljivosti  21.360,00 0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene 

 

Izvršenje programa izgradnje komunalnih potreba 
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Članak 3. 

 

Ukupno planirano: 190.000,00 kn 

Ukupno realizirano: 157.751,50 kn 

Indeks: 83 

 

Grafikon: Utrošeno po programima prema udjelu - program izgradnje 

 

 

 

 

 

 

Utrošena sredstva po pojedinim programima: 

 Planirano Realizirano Indeks 

NABAVA OPREME 60.000,00 31.350,00 52,25 

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene  

(urbana oprema za dječje igralište na Barbacanu, novi podizni stupić za ulazak u 

starogradsku jezgru) 

 31.350,00 0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 100.000,00 97.995,25 98,00 
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Ostali građevinski objekti (strojni iskop, betoniranje rupa, nova javna rasvjeta na 

Kanalu) 
 97.995,25 0,00 

IZVORI FINANCIRANJA: Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine 

IZGRADNJA JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA 30.000,00 28.406,25 94,69 

Ostali građevinski objekti (ugradnja i spajanje opreme na javni sanitarni čvor)  28.406,25  

IZVORI FINANCIRANJA: Pomoći 

 

Članak 3. 

Stupanjem na snagu ovog izvješća stavlja se izvan snage Izvješće o izvršenju programa komunalnih potreba za 2021. 

godinu („Službeni glasnik općine Motovun“, broj 2/22.) 

 

Članak 4. 

Ovo izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-9 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  

I.25. 

Na temelju članaka 18. i 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - 

pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 20. svibnja 2022. donijelo 

 

ODLUKU 

o pristupanju u članstvo Hrvatske zajednice općina 

 

Članak 1. 

U svrhu promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa, Općina Motovun-Montona pristupa u članstvo Hrvatske zajednice 

općina u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 2. 

Općina Motovun-Montona prihvaća Statut Hrvatske zajednice općina u cijelosti i ne protivi se niti jednoj njegovoj odredbi. 

 

Članak 3. 

Općinu Motovun-Montona u tijelima Hrvatske zajednice općina predstavljat će općinski načelnik. 
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-10 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

  

 

 

I.26. 

Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18, i 32/20) te 

članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko 

vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj 20. svibnja 2022. godine donijelo 

 

ODLUKU 

o davanju prethodne suglasnosti društvu Motovun Park d.o.o. Motovun na Opće uvjete 

isporuke komunalne usluge parkiranja 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom daje se prethodna suglasnost društvu Motovun Park d.o.o. Motovun na Opće uvjete isporuke 

komunalne usluge parkiranja, u predloženom tekstu od 20. svibnja 2022. godine. 

 

Članak 2. 

Prilog ove Odluke je predloženi tekst iz članka 1. ove Odluke koji čini njezin sastavni dio.  

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 021-05/22-01/3 OPĆINSKO VIJEĆE 
URBROJ: 2163/28-01-22-11 PREDSJEDNIK 
Motovun-Montona, 20. svibnja 2022. Elvis Linardon, v. r. 

 

* * * * * 
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Na temelju članka 30. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20) uz 

prethodnu suglasnost Općinskog vijeća, („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 3/22), direktor društva Motovun park 

d.o.o. Motovun donosi 

 

OPĆE UVJETE 

isporuke komunalne usluge parkiranja 

 

1. OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (dalje u tekstu: usluga 

parkiranja) društvo Motovun Park d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Motovun, Trg Andree Antica 1 (dalje u 

tekstu: Isporučitelj), utvrđuje uvjete korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Motovun (dalje u tekstu: 

javno parkiralište). 

 

Članak 2. 

Ovim općim uvjetima utvrđuju se: 

1. uvjeti pružanja odnosno korištenja komunalne usluge parkiranja, 
2. međusobna prava i obveze isporučitelja i korisnika usluge parkiranja i 
3. način mjerenja, obračuna i plaćanja isporučene usluge parkiranja. 

 

2. UVJETI PRUŽANJA ODNOSNO KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA 
 

Članak 3. 

Javna parkirališta Isporučitelj označava prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa, s 

oznakom zone, dopuštenog trajanja parkiranja, vremena naplate parkiranja i visini naknada za parkiranje. 

 

Članak 4. 

(2) Javna parkirališta na kojima se obavlja naplata parkiranja utvrđena su Odlukom o uređenju prometa na području 
Općine Motovun, a po svojim karakteristikama mogu biti:  

- otvorena (bez automatske ili ručne kontrole ulaza i izlaza), 
- zatvorena (s automatskom ili ručnom kontrolom ulaza i izlaza),  
- ulična (duž kolnika ili nogostupa ulica, sa završnim slojem asfalta, betona, travne rešetke ili makadama), 
- izvanulična (na izdvojenim površinama pripremljenim za parkiranje (asfalt, beton, travne rešetke ili makadam). 

(2) Javna parkirališta iz stavka 1. ovog članka razvrstavaju se i označavaju po zonama:  

- zona 0 - crvena boja,  
- zona 1 - plava boja, 
- zona 2 - zelena boja i 
- zona 3 - žuta boja. 

Članak 5. 

Parkirališta pod naplatom jesu: 

1. ZONA 0 obuhvaća sljedeća parkirališta: 
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- Izvanulična parkirališta: P1 Sv. Stjepan, P2 Veli Jože, P5 Gradiziol, P6 Fossal, P7 Samostan, P8 Gradiziol 
zavoj, P12 Garbizza, P3 Barbacan jug, P4 Barbacan sjever 

2. ZONA 1 obuhvaća sljedeća parkirališta: 
- Izvanulična parkirališta: P9 Iznad groblja i P10 Ispod groblja 
- Ulična parkirališta: P11 Rižanske skupštine 
3. ZONA 2 obuhvaća sljedeća parkirališta: 
- Izvanulična parkirališta: P13 Kanal, P14 Donje groblje 
4. ZONA 3 obuhvaća sljedeća parkirališta: 
- Izvanulična parkirališta: P15 Boćalište, P16 Sajmište, P17 Iznad sajmišta, P18 Iznad motela 

 

Članak 6. 

(2) Isporučitelj vrši naplatu parkiranja:  
1. ljeti, u razdoblju od 1. svibnja do 15. studenog, u vremenu od 7 sati do 22 sata 
2. zimi, u razdoblju od 16. studenog  do 30. travnja, u vremenu od 7 sati do 18 sati. 

(2) Korisnikom usluge parkiranja na uređenim javnim parkiralištima (dalje u tekstu: korisnik) smatra se vlasnik vozila koji 

je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registracijskoj oznaci vozila. 

(3) Za vozila koja nisu evidentirana u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, vlasnik vozila 

utvrđuje se na drugi način. 

(4) Korisnikom se smatra i primatelj leasinga kojem je vozilo prepušteno na korištenje na temelju pravnog posla leasinga 

odnosno najmoprimac kojem je osoba koja obavlja registriranu djelatnost rent-a-car usluge prepustila vozilo na 

korištenje na temelju ugovora o najmu. 

 

Članak 7. 

(1) Zaustavljanjem ili parkiranjem vozila na javnom parkiralištu korisnik s Isporučiteljem sklapa ugovor o korištenju 

usluge parkiranja (u daljnjem tekstu: ugovor) te u svemu prihvaća ove Opće uvjete. 

(2) Ugovorom iz prethodnog stavka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za oštećenje ili krađu vozila. 

 

Članak 8.  

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkiralištima obavlja ovlaštena osoba Isporučitelja. 

 

2. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA I KORISNIKA USLUGE PARKIRANJA 
 

Članak 9.  

Korisnik ostvaruje pravo korištenja javnih parkirališta plaćanjem dnevne, povlaštene ili satne karte te sklapanjem 

ugovora o rezervaciji uz plaćanje jednokratne godišnje naknade. 

 

Dnevna parkirna karta 

Članak 10. 

(1) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Isporučiteljem parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje 

dnevne karte ako je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom, a da pri tome nije koristio satnu 

kartu u skladu s člankom 23. ili povlaštenu kartu sukladno članku 12. ovih Općih uvjeta. 
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(2) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Isporučiteljem parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje 

dnevne karte ako je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom zauzevši pritom dva ili više 

parkirnih mjesta. 

(3) Smatra se da je vozač odnosno vlasnik vozila zaključio s Isporučiteljem parkiranja ugovor o parkiranju uz korištenje 

dnevne karte ako je vozilo zaustavio i parkirao na označenom parkiralištu pod naplatom suprotno prometnoj signalizaciji. 

(4) Dnevnu kartu i nalog za plaćanje dnevne karte izdaju ovlaštene osobe Isporučitelja parkiranja na način da nalog za 

plaćanje dnevne karte stavi ispod brisača vjetrobranskog stakla vozila ili se dnevna karta uručuje osobno na zahtjev 

korisnika parkiranja. 

(5) Dostava dnevne karte i naloga za plaćanje na način iz stavka 3. ovog članka smatra se urednom i njihovo kasnije 

uništenje, oštećenje ili otuđenje ne utječe na valjanost dostave te ne odgađa plaćanje. 

(6) Ovlaštena osoba Isporučitelja koristi se odgovarajućom tehničkom opremom koja omogućuje evidentiranje mjesta i 

vremena parkiranja, marke, tipa i registarske oznake vozila te ispisivanje dnevne parkirališne karte i naloga za plaćanje 

dnevne parkirališne karte, a sve u skladu s ovim Općim uvjetima. 

(7) Ako Isporučitelj parkiranja kroz video nadzor utvrdi da je Korisnik koristio parkiralište više dana, dnevnu kartu je 

dužan platiti za svaki dan korištenja. 

 

Povlaštena parkirna karta i rezervirana parkirna mjesta 

Članak 11. 

Povlaštena karta može se izdati za parkiranje osobnih automobila i lakih dostavnih vozila (motorna vozila kategorije N 

čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t) prema kategorijama korisnika propisanih ovim Općim uvjetima. 

 

         Povlaštene parkirne karte na uličnim i izvanuličnim parkiralištima   

Članak 12. 

(1) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja ima prebivalište/boravište na području Općine Motovun-

Montona, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske o adresi 

prebivališta/boravišta te ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi 

temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao zaposlenik temeljem 

odluke tvrtke koja je vlasnik vozila, što dokazuje potvrdom o radno-pravnom statusu te potvrdom/pisanom odlukom 

tvrtke o korištenju službenog vozila u privatne svrhe.  

(2) Osobama iz stavka 1. ovog članka može se izdati povlaštena karta za parkirališta Zone 1 i Zone 2, te isključivo za 

parkiralište P3 Barbacan jug i P4 Barbacan sjever u Zoni 0 uz ograničenje parkiranja od maksimalno 3 sata. 

(3) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba koja ima prebivalište/boravište na području na kojem se obavlja 

naplata parkiranja ili u Zoni 0 što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike 

Hrvatske o adresi prebivališta/boravišta te ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom 

dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom, ili ga koristi kao 

zaposlenik temeljem odluke tvrtke koja je vlasnik vozila, što dokazuje potvrdom o radno-pravnom statusu te 

potvrdom/pisanom odlukom tvrtke o korištenju službenog vozila u privatne svrhe.  

(4) Osobama iz stavka 3. ovog članka može se izdati povlaštena karta za parkirališta Zone 1 i Zone 2, te za parkirališta 

u Zoni 0 u kojoj korisnik ima prebivalište, a prema uvjetima određenim ovim Općim uvjetima. 

(5) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - strani državljanin koja ima boravište na području Općine 

Motovun-Montona što dokazuje uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i preslikom radne 

dozvole te ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem 

ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom ili ga koristi kao zaposlenik temeljem odluke tvrtke 
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koja je vlasnik vozila, što dokazuje potvrdom o radno-pravnom statusu i potvrdom/pisanom odlukom tvrtke o korištenju 

službenog vozila u privatne svrhe. 

(6) Osobama iz stavka 5. ovog članka može se izdati povlaštena karta za parkirališta Zone 1 i Zone 2. 

(7) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba (obrtnik) koja koristi poslovni prostor 

na području na kojem se obavlja naplata parkiranja ili u Zoni 0, što dokazuje ugovorom o zakupu odnosno izvatkom iz 

zemljišnih knjiga o vlasništvu poslovnog prostora te ima vozilo registrirano na ime pravne osobe, što dokazuje valjanom 

prometnom dozvolom ili ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi 

temeljem ugovora o leasingu, što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.  

(8) Osobama iz stavka 7. ovog članka može se izdati povlaštena karta za parkiralište P10 Ispod groblja u Zoni 1, P7 

Samostan u Zoni 0 (poslovni prostori u ulici Gradiziol od kućnog broja 18 do 52), i za parkiralište P3 Barbacan jug i P4 

Barbacan sjever u Zoni 0 (poslovni prostori u ulici Anticov trg, Kandlerova ulica, Morteanijeva ulica, Šetalište Mure, 

Resselov trg, ulica Borgo do kućnog broja 24, ulica Gradiziol od kućnog broja 1 do 17). 

(9) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna osoba odnosno fizička osoba koja obavlja djelatnost iznajmljivanja 

apartmana/soba na području na kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje rješenjem nadležnog tijela državne 

uprave izdanog za svaki pojedini apartman te ne posjeduje privatno parkiralište. 

(10) Osobama iz stavka 9. ovog članka može se izdati povlaštena karta za parkirališta Zone 1, Zone 2 i Zone 3 te 

isključivo osobama čiji se objekt nalazi u Zoni 0 za parkiralište P3 Barbacan jug i P4 Barbacan sjever uz ograničenje 

parkiranja od maksimalno 1 sat. 

(11) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - zaposlenik koja je zaposlena u pravnoj osobi ili kod obrtnika 

koji obavlja djelatnost na području Općine Motovun-Montona na kojem se obavlja naplata parkiranja što dokazuje 

potvrdom o radno-pravnom statusu i uvjerenjem tvrtke te ima vozilo registrirano na svoje ime, što dokazuje valjanom 

prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu što dokazuje ugovorom i prometnom dozvolom.  

(12) Osobama iz stavka 11. ovog članka može se izdati povlaštena karta za područje Zone 1 na parkiralištu P10 Ispod 

groblja, Zone 2 na parkiralištu P14 Donje groblje i Zone 3 na parkiralištu P16 Sajmište. 

(13) Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima fizička osoba - vlasnik nekretnine s adresom na području na kojem se 

obavlja naplata parkiranja, što dokazuje izvodom iz zemljišnih knjiga te ima vozilo registrirano na svoje ime što dokazuje 

valjanom prometnom dozvolom ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu što dokazuje ugovorom i prometnom 

dozvolom.  

(14) Osobama iz stavka 13. ovog člankom može se izdati povlaštena karta za parkirališta Zone 1 i Zone 2 te isključivo 

za parkiralište P3 Barbacan jug i P4 Barbacan sjever u Zoni 0 uz ograničenje parkiranja od maksimalno 1 sat. 

(15) Osobama iz stavka 13. ovog članka može se izdati povlaštena karta za parkirališta Zone 1 i Zone 2, te za parkirališta 

u Zoni 0 u kojoj korisnik ima nekretninu, a prema uvjetima određenim ovim Općim uvjetima. 

(16) Fizičkoj osobi iz stavka 1., 3., 5., 11. i 13. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, 

pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 7. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta, pravnoj i fizičkoj osobi iz 

stavka 9. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirna karta po smještajnoj jedinici za smještaj 4 osobe, odnosno 

dvije povlaštene parkirne karte za smještajnu jedinicu za smještaj 5 i više osoba, a najviše ukupno 10 parkirnih karata. 

(17) Za jedno vozilo može se izdati povlaštena karta samo po jednoj osnovi.  

(18) Pravne i fizičke osobe iz stavaka 3. do 13. ovog članka dužne su za svaku kalendarsku godinu dostaviti isprave 

kojima dokazuju pravo na povlaštenu kartu samo ako Isporučitelj to od njih zahtijeva. 

(19) Korisniku parkirališta čija povlaštena karta nije ispravna, Isporučitelj parkiranja izdat će dnevnu kartu. 

 

Članak 13. 



95 
 

(1) Povlaštenu parkirnu kartu korisnik može koristiti isključivo za vozilo i područje za koje je izdana, bez rezerviranja 

parkirnog mjesta.  

(2) Povlaštenu parkirnu kartu za Zonu 0 mogu koristiti isključivo stanari sa prebivalištem u Zoni 0 te vlasnici nekretnine 

s adresom u Zoni 0, uz iznimku za parkirališta P3 Barbacan jug i P4 Barbacan sjever koja koriste korisnici povlaštene 

parkirne karte izdane za Zonu 1 uz vremensko ograničenje u Zoni 0. 

(3) Povlaštena karta izdaje se za područja naplate prema adresama prebivališta odnosno adrese nekretnine korisnika i 

to u Zoni 0 za sljedeća parkirališta: 

a. Parkiralište P1 Sv. Stjepan: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: Anticov trg, Kandlerova ulica, 
Morteanijeva ulica, Šetalište Mure, Resselov trg - najviše jednu povlaštenu kartu po stambenoj 
jedinici/kućanstvu. 

b. Parkiralište P2 Veli Jože: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: Anticov trg, Kandlerova ulica, Morteanijeva 
ulica, Šetalište Mure, Resselov trg, Ulica Velog Jože - najviše jednu povlaštenu kartu po stambenoj 
jedinici/kućanstvu 

c. Parkiralište P3 Barbacan jug: - za adrese prebivališta: ulica Barbacan, ulica Borgo od kućnog broja 25 do 
kućnog broja 48, ulica J. Rakovca od kućnog broja 7 do kućnog broja 17. 

d. Parkiralište P4 Barbacan sjever: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: Anticov trg, Kandlerova ulica, 
Morteanijeva ulica, Šetalište Mure, Resselov trg, Ulica Velog Jože, ulica Gradiziol do kućnog broja 28, ulica 
Borgo do kućnog broja 24. 

e. Parkiralište P5 Gradiziol: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: ulice Gradiziol od kućnog broja 7 do 
kućnog broja 28  - za najviše jednu povlaštenu parkirnu kartu po stambenoj jedinici/kućanstvu. 

f. Parkiralište P6 Fossal: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: ulice Gradiziol od kućnog broja 29 do kućnog 
broja 37 - za najviše jednu povlaštenu parkirnu kartu po stambenoj jedinici/kućanstvu. 

g. Parkiralište P7 Samostan: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: ulice Gradiziol od kućnog broja 29 do 
kućnog broja 43. 

h. Parkiralište P8 Gradiziol zavoj: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: ulice Gradiziol od kućnog broja 44 
do kućnog broja 58 - za najviše jednu povlaštenu parkirnu kartu po stambenoj jedinici/kućanstvu. 

i. Parkiralište P12 Garbizza: - za adrese prebivališta/adrese nekretnine: ulice Borgo od kućnog broja 43 do kućnog 
broja 55, ulice A. Garbizza do kućnog broja 25 - za najviše jednu povlaštenu parkirnu kartu po stambenoj 
jedinici/kućanstvu. 

 

Članak 14. 

(1) Osobe koje imaju pravo na povlaštenu parkirnu kartu plaćaju naknadu, osim osoba iz članka 12. stavaka 1., 3., 5. i 

13. kojima je povlaštena parkirna karta besplatna. 

(2) Naknada sadrži porez na dodanu vrijednost i prihod je Isporučitelja parkiranja. 

(3) Za Korisnika parkirališta koji se zadržava na parkirnim mjestima dulje od maksimalno propisanog vremena, smatrati 

će se da je korištenje parkirališta ugovorio s Isporučiteljem parkiranja uz naplatu dnevne karte sukladno člancima 10. i 

26. ovih Općih uvjeta. 

 

Rezervacija parkirališnog mjesta 

 

Članak 15. 

Zbog poslovnih potreba Isporučitelj parkiranja omogućuje korištenje rezerviranih parkirnih mjesta sljedećim ustanovama 

i pravnim osobama bez naknade:  

- Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin (P4 Barbacan jug) - 1 parkirno  mjesto, 
- Općina Motovun (P4 Barbacan jug) - 5 parkirna mjesta, 
- HP - Hrvatska pošta d.d. (P4 Barbacan sjever) - 1 parkirno mjesto, 

a uz naknadu sljedećim ugostiteljskim i turističkim objektima te pravnim osobama: 

- Hotel Kaštel (P4 Barbacan jug) - 5 parkirnih mjesta (za goste hotela), 
- Villa Borgo (P4 Barbacan jug) - 2 parkirna mjesta (za goste na smještaju), 
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- Bella Vista (P4 Barbacan jug) - 1 parkirno mjesto (za goste na smještaju), 
- Istarska kreditna banka Umag d.d. - 1 parkirno mjesto (za djelatnika). 

 

Članak 16. 

(1) Fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem na kojem se obavlja naplata parkiranja odnosno fizičke ili pravne osobe 

koje koriste poslovni prostor na području na kojem se obavlja naplata parkiranja mogu rezervirati parkirališno mjesto uz 

jednokratnu godišnju naknadu. 

(2) Lokacija i broj parkirališnih mjesta za rezervaciju na javnim parkiralištima mogu biti: 

- Parkiralište P1 Sv. Stjepan do 12 parkirališnih mjesta  
- Parkiralište P4 Barbacan sjever do 20 parkirališnih mjesta,  
- Parkiralište P3 Barbacan jug do 7 parkirališnih mjesta, 
- Parkiralište P7 Samostan do 6 parkirališnih mjesta, 
- Parkiralište P9 Iznad groblja do 5 parkirališnih mjesta, 
- Parkiralište P12 Garbizza do 6 parkirališnih mjesta, 
- Parkiralište P13 Kanal do 10 parkirališnih mjesta. 

(3) Parkiralište P1 Sv. Stjepan - mogu rezervirati fizičke osobe s prebivalištem u ulicama Anticov trg, Kandlerova ulica, 

Morteanijeva ulica, Šetalište Mure - najviše jedna rezervacija po stambenoj jedinici/kućanstvu. 

(4) Parkiralište P3 Barbacan jug - za adrese prebivališta: ulica Barbacan, ulica Borgo od kućnog broja 25 do kućnog 

broja 48, ulica J. Rakovca od kućnog broja 7 do kućnog broja 17. 

(5) Parkiralište P4 Barbacan sjever - mogu rezervirati fizičke ili pravne osobe s prebivalištem odnosno poslovnim 

prostorom u ulicama Anticov trg, Kandlerova ulica, Morteanijeva ulica, Šetalište Mure, Resselov trg, Ulica Velog Jože, 

ulica Gradiziol do kućnog broja 28, ulica Borgo do kućnog broja 24. 

(6) Parkiralište P7 Samostan - mogu rezervirati fizičke osobe s prebivalištem u ulici Gradiziol. 

(7) Parkiralište P9 Iznad groblja - mogu rezervirati fizičke osobe s prebivalištem u ulici Gradiziol od kućnog broja 47 do 

kućnog broja 58 - najviše jedna rezervacija po stambenoj jedinici/kućanstvu. 

(8) Parkiralište P12 Garbizza - mogu rezervirati fizičke osobe s prebivalištem u ulicama Borgo od kućnog broja 43 do 

kućnog broja 55 i A. Garbizza do kućnog broja 25 - najviše jedna rezervacija po stambenoj jedinici/kućanstvu. 

(9) Parkiralište P13 Kanal - mogu rezervirati fizičke i pravne osobe s prebivalištem odnosno poslovnim prostorom u 

ulicama Rižanske skupštine i Kanal - najviše jedna rezervacija po stambenoj jedinici/kućanstvu. 

 

Članak 17. 

(1) S korisnikom rezervacije parkirnog mjesta Isporučitelj parkiranja sklapa ugovor o zakupu parkirnog mjesta.  

(2) Isporučitelj parkiranja označava rezervirano parkirno mjesto prometnom signalizacijom (signalnim pločicama ili 
parkirnim barijerama). U slučaju potrebe postave elementa blokade ulaska u parkirno mjesto, blokadu postavlja 
Isporučitelj parkiranja na trošak naručitelja. Mehaničke naprave moraju biti jednoobrazne na svim javnim parkiralištima. 
Model i vrstu određuje Isporučitelj.  
(3) Za čuvanje rezerviranog parkirnog mjesta, prometne signalizacije i elemenata blokade odgovoran je korisnik 

rezerviranog parkirnog mjesta. 

(4) Korisnik parkirališnog mjesta s postavljenom mehaničkom napravom snosi odgovornost za štete i nezgode kojima 
je uzrok postavljena mehanička naprava. 
 

Članak 18. 

(1) Vlasnici, investitori, izvođači koji imaju potrebu zbog građevinskih ili drugih radova zauzeti dio parkirnih mjesta dužni 

su prijaviti takvu potrebu Isporučitelju parkiranja radi reguliranja načina i mogućnosti korištenja parkirališne površine o 

čemu će se s korisnikom zaključiti ugovor. 
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(2) Zabranjeno je označene parkirališne površine ograditi, zauzeti ili na drugi način onemogućiti korištenje tih površina 

u svrhu parkiranja bez prethodno zaključenog ugovora s Isporučiteljem parkiranja.  

(3) Isporučitelj parkiranja je ovlašten za svako parkirano mjesto koje se zauzme na način opisan u stavku 2. ovog članka 

naplatiti naknadu koju je dužan platiti vlasnik nekretnine u čiju svrhu se koristi, investitor, izvođač koji obavlja poslove 

na nekretnini ili bilo koji zatečeni korisnik takve površine.  

(4) Isporučitelj parkiranja će utvrditi korištenje parkirališta opažanjem te će fotodokumentirati zatečeno stanje zauzeća 

parkirališnog mjesta. 

 

Članak 19.  

(1) Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti („Narodne novine“, broj 78/08 i 

87/14) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.  

(2) Izuzetno, vozila iz stavka 1. ovog članka ne plaćaju naknadu za parkiranje na parkirališnim mjestima na naplati koja 

se nalaze u Zoni 1 na parkiralištu P11 Rižanske skupštine i u Zoni 2 za maksimalno 5 sati parkiranja. 

 

Članak 20. 

Vozila interventnih službi (policija, hitna pomoć, vatrogasci) pri obavljanju redovne djelatnosti mogu koristiti parkirna 

mjesta bez naknade. 

 

Članak 21. 

Isporučitelj parkiranja će na parkiralištu, na odgovarajući način, istaknuti cjenik usluga i druge obavijesti važne za 

korisnika parkirališta. 

 

2. NAČIN MJERENJA, OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE KOMUNALNE USLUGE 
 

Članak 22. 

(1) Naknade za korištenje usluge parkiranja određuje Isporučitelj cjenikom usluge parkiranja na javnim parkiralištima. 

(2) Cjenikom se određuju naknade za dnevne, povlaštene i satne parkirališne karte te naknade za rezervaciju. 

(3) Prilikom određivanja naknada Isporučitelj uzima u obzir izdatke koji su potrebni za osiguranje dostupnosti usluge 

parkiranja na javnim parkiralištima.  

(4) Isporučitelj će za cjenik i za svaku njegovu izmjenu ili dopunu pribaviti prethodnu suglasnost općinskog načelnika.  

(5) Isporučitelj će cjenik objaviti na oglasnom mjestu u poslovnim prostorijama Isporučitelja i na mrežnim stranicama 

Općine Motovun-Montona. 

 

Članak 23. 

(1) Naplata satne karte obavlja se automatski. 

(2) Automatska naplata podrazumijeva istovremeno preuzimanje i plaćanje satne karte putem parkirnog automata, 

putem GSM operatera ili putem mobilne aplikacije pri čemu se pod time podrazumijeva plaćanje satne karte 
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upućivanjem SMS poruke odgovarajućem operateru, koji korisnika parkirališta povratnom SMS porukom obavještava 

da je plaćanje satne karte prihvaćeno ili plaćanjem putem interneta.  

(3) Iznimno zbog potrebe pojedinog parkirališta, Isporučitelj može obavljati naplatu i na blagajni. 

(4) Plaćanje usluge parkiranja može se ostvariti i kreditnim ili debitnim karticama. 

(5) Cijene satne karte iznose za svaki započeti sat parkiranja. 

(6) Obveza plaćanja satne karte nastaje protekom roka od 15 minuta od dolaska na parkiralište.  

(7) Poček od 15 minuta od dolaska na parkiralište ne primjenjuje se u slučaju zauzeća parkirnog mjesta sukladno članku 

10. stavku 2. i 3. ovih Općih uvjeta. 

(8) Korisnik parkirališta nije dužan satnu kartu istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla, osim iznimno kada je 

na izdanoj satnoj karti to navedeno.  

(9) Ispravna satna karta je ona iz koje je vidljivo da je plaćena za vremensko razdoblje za koje se koristi i za parkirališnu 

zonu za koju se koristi. 

(10) Za korisnika parkirališta koji ne postupi sukladno odredbama ovog članka, smatrat će se da je korištenje parkirališta 

ugovorio s Isporučiteljem parkiranja uz plaćanje dnevne karte. 

 

Članak 24. 

(1) Naplata dnevne karte obavlja se naplatom naloga za plaćanje dnevne karte preko žiro računa Isporučitelja parkiranja 

ili neposredno na njegovoj blagajni.  

(2) Korisnik parkirališta dužan je platiti dnevnu kartu u roku od 8 dana od dana izdavanja dnevne karte.  

(3) Iznimno, korisniku parkirališta s naplatom za kojeg je utvrđena obveza plaćanja dnevne karte, utvrđeni iznos dnevne 

karte iz stavka 2. ovog članka, Isporučitelj parkiranja može smanjiti za 50% pod uvjetom da Korisnik plati dnevnu 

parkirnu kartu u roku 48 sati, ne računajući nedjelje i blagdane, od trenutka izdavanja dnevne karte. (4) Ovu pogodnost 

može se koristiti samo jednom mjesečno. 

(5) Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu parkirnu kartu u roku od 8 dana, Isporučitelj parkiranja će osim iznosa 

dnevne karte obračunati i zakonsku zateznu kamatu.  

(6) Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju dnevne parkirne karte smatra se vlasnik vozila ili korisnik leasinga, 

utvrđen prema registarskoj oznaci vozila.  

(7) Dnevna parkirna karta izdana u Zoni 0 vrijedi za parkiranje u svim zonama.  

(8) Dnevne parkirne karte vrijede 24 sata od izdavanja odnosno od trenutka izdavanja do istog trenutka u sljedećem 

danu u kojem se naplaćuje parkiranje. 

 

Članak 25. 

(1) Povlašteni uvjeti parkiranja ostvaruju se kupnjom povlaštene parkirne karte na blagajni u uredu Isporučitelja u 

redovnom radnom vremenu. 

(2) Korisnik koji je s Isporučiteljom sklopio ugovor za rezervaciju parkirališnog mjesta plaćanje naknade vrši na temelju 

ispostavljenog računa na način i u rokovima koji su određeni u ugovoru. 

(3) Korisnik iz prethodnog stavka koji je zahtijevao nabavu i postavljanje tablice ili mehaničke naprave iz članka 17. 
ovih Općih uvjeta, dužan ih je platiti Isporučitelju u iznosu i roku naznačenom na ispostavljenom računu. 

Članak 26. 
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Ako Korisnik ne podmiri iznos izdane parkirališne karte, račun za rezervaciju, račun za nabavu i postavljanje tablice i/ili 

mehaničke naprave u danim rokovima, Isporučitelj će pokrenuti protiv njega ovršni postupak. 

 

Članak 27. 

(1) Turistički autobusi naknadu za parkiranje obavljaju kupnjom satne i/ili dnevne parkirne karte za parkirališta P13 

Kanal i P14 Donje groblje. 

(2) Odredbe ovih Općih uvjeta odgovarajuće se primjenjuju za naplatu parkiranja za turističke autobuse. 

(3) Naknada za parkiranje turističkih autobusa uključuje transfer vozača autobusa od parkirališta za autobuse do 

starogradske jezgre Motovuna i natrag (linijski prijevoz Kanal-Motovun-Kanal). 

 

2. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 28. 

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

Motovun-Montona, 12. svibnja 2022. godine 

Za Upravu društva: 

Leo Sirotić 

 

  

OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

II.4. 

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštiti („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i 

članka 34. Statuta Općine Motovun-Montona („Službene novine Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), općinski 

načelnik dana 4. svibnja 2022. godine donosi 

 

POSLOVNIK 
o radu Stožera civilne zaštite 

 
Članak 1. 

Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Općine Motovun-Montona (u nastavku: Stožera), 
pripremanje, sazivanje i održavanje sjednica, donošenje akata, prava i dužnosti članova i druga pitanja organizacije i 
rada Stožera. 
 

Članak 2. 
(1) Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama 

na području Općine Motovun-Montona. 
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(2) Kada se proglasi stanje velike nesreće, Stožer preuzima sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga 
sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica. 
(3) Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti 

nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svojem području, upravlja 

reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku 

provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. 

 
Članak 3. 

(1) Stožer civilne zaštite se, u pravilu, sastoji od načelnika Stožera, zamjenika načelnika i članova. Članove Stožera 
civilne zaštite imenuje općinski načelnik, nakon svakih lokalnih izbora, najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja 
na dužnost.  
(2) Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera. U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, 
Stožer može raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje 
velike nesreće, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima. 
 

 Članak 4. 
(1) Stožer održava sjednice, u pravilu, u zgradi općinske uprave, Anticov trg 1, a po potrebi može se sastati i na drugim 
lokacijama, o čemu odlučuje načelnik Stožera. 
(2) Sjednice se održavaju u pravilu jednom godišnje i u svim drugim slučajevima, ovisno o prijetnji od nastanka, vrsti i 

karakteru velike nesreće. 

(3) Stožer na sjednicama raspravlja i odlučuje uz nazočnost većine članova. U slučaju spriječenosti dolaska na sjednicu, 
član Stožera dužan je obavijestiti načelnika Stožera najmanje 24 prije održavanja sjednice. 
 

Članak 5. 
(1) Pozivanje i aktiviranje Stožera nalaže načelnik Stožera u dogovoru s općinskim načelnikom. Sjednice Stožera saziva, 
predlaže dnevni red i vodi načelnik Stožera, a u slučaju njegove spriječenosti, zamjenik načelnika Stožera odnosno 
osoba koju odredi načelnik Stožera. 
(2) Redovne sjednice Stožera sazivaju se dostavljanjem pisanog poziva koji se dostavlja najkasnije tri dana prije 
održavanja sjednice. 
(3) U izvanrednim situacijama sjednice Stožera sazivaju se putem dežurnog vatrogasca u operativnom centru Javne 
vatrogasne postrojbe Pazin na način predviđen Planom pozivanja Stožera. 

 
Članak 6. 

U radu Stožera prema potrebi mogu sudjelovati i predstavnici središnjih tijela državne uprave i pravnih osoba od značaja 
za civilnu zaštitu Općine Motovun-Montona, kao i stručnjaci za pojedina područja, radi iznošenja stručnih mišljenja i 
prijedloga. 
 

Članak 7. 
(1) Stožer na svojim sjednicama donosi odluke, zaključke ili druge akte iz svoje nadležnosti.  
(2) Stožer donosi zaključke kada utvrđuje određeni stav o pitanjima iz područje civilne zaštite i kada utvrđuje zadaće za 
članove Stožera i druge pravne i fizičke osobe iz članka 6. Poslovnika. 
 

Članak 8. 
(1) Dnevni red sjednice Stožera utvrđuje se na početku sjednice. Dnevni red se može mijenjati ili dopuniti na prijedlog 
načelnika ili drugog člana Stožera, na temelju pripremljenog materijala predlagatelja. Nakon rasprave po pojedinoj točki 
dnevnog reda načelnik Stožera daje na glasanje utvrđeni prijedlog odluke, zaključka ili drugog akta. 
(2) Na sjednicama Stožera odlučuju se javnim glasovanjem većinom glasova prisutnih članova. 
 

 Članak 9.  
(1) O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi evidencija nazočnih, zaključci i prijedlozi Stožera i druga važna 

pitanja sa sjednice Stožera. Zapisnik potpisuje načelnik Stožera.  

(2) Svaki član Stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik. 

 

 Članak 10.  
Članovi Stožera dužni su u roku godine dana od imenovanja završiti osposobljavanje koji provodi središnje tijelo državne 
uprave nadležno za poslove civilne zaštite. 
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 Članak 11. 
(1) Stožer osigurava javnost svojeg rada.  

(2) Načelnik Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice Stožera kada to zahtijeva priroda pitanja koja se 

razmatra.  

 

  Članak 12. 
Sredstva za rad Stožera osiguravaju se u Proračunu Općine Motovun-Montona. Administrativno-tehničke poslove za 
rad Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel. 
 

  Članak 13. 
Danom stupanja na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Motovun-
Montona („Službene novine Grada Pazina“, broj 35/16.). 
 

  Članak 14. 
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 
 
 
 

KLASA: 240-01/22-01/2 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163-28-02-22-1  
Motovun-Montona, 4. svibnja 2022. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 

II.5. 

Na temelju članka 28. Zakona o regionalnom razvoju („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), članka 8. Zakona 

o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17) te članka 36. 

Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), općinski načelnik 

je dana 9. svibnja 2022. godine donio 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju članova Partnerskog vijeća za područje Općine Motovun-Montona 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Partnersko vijeće za područje Općine Motovun-Montona (dalje: Partnersko vijeće) sukladno 

načelu partnerstva i suradnje kako bi se povezali dionici razvoja na području općine, te se određuje djelokrug, način 

rada i sastav Partnerskog vijeća. 

 

Članak 2. 

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava ostvarenje načela partnerstva u pripremi i praćenju 

provedbe planskih dokumenata politike regionalnog razvoja, u pripremi izvješća o napretku u provedbi tih dokumenata 

te u njihovom vrjednovanju. 

 

Članak 3. 
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Partnersko vijeće se osniva radi sudjelovanja u donošenju Plana razvoja jedinice lokalne samouprave, utvrđivanja 

prioriteta razvoja na svojem području, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj Općine te njihove provedbe i 

praćenja. 

 

Članak 4. 

Partnersko vijeće posebno pridonosi prepoznavanju zajedničkih razvojnih prioriteta različitih dionika; prepoznavanju i 

predlaganju strateških projekata te praćenju njihovih učinaka na razvoj; stvaranju kapaciteta i mogućnosti za poticanje 

i ubrzavanje društveno-gospodarskog razvoja; uspostavi integriranog razvoja uvažavanjem problema i potreba različitih 

kategorija dionika regionalnog razvoja. 

 

Članak 5. 

Partnersko vijeće se u svojem radu rukovodi načelima utvrđenima zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, a 

posebno sljedećim načelima: 

- načelom ravnomjerne predstavljenosti partnera - koje podrazumijeva da partnersko vijeće omogućava 
predstavljenost ključnih dionika razvoja iz javnog, privatnog i civilnog sektora na području za koje se osniva, 

- načelom transparentnosti - koje se odnosi na postupak utvrđivanja ključnih dionika, razvoja jednako kao i način 
rada partnerskog vijeća, 

- načelom jednakosti članova partnerstva - koje podrazumijeva da svaki član partnerskog vijeća može iznijeti 
stajalište organizacije koju predstavlja te da to mišljenje na prikladan način bude uzeto u razmatranje, 

- načelo usuglašavanja - koje podrazumijeva da se do odluka partnerskog vijeća dolazi putem pregovaračkog 
procesa kroz postizanje sporazuma između članova. 

 

Članak 6. 

Sjednice Partnerskih vijeća saziva Predsjednik partnerskog vijeća. 

 

Članak 7. 

Partnersko vijeće sudjeluje izradi Strateškog plana razvoja Općine Motovun-Montona za razdoblje od 2021. do 2027. 

godine odnosno pri:  

- definiranju razvojnih potreba, izazova i potencijala,  
- definiranju vizije razvoja (usklađene s relevantnim dugoročnim aktima strateškog planiranja), 
- definiranju prioriteta javne politike, razvojnih smjerova, strateških i posebnih ciljeva,  
- definiranju ključnih pokazatelja ishoda i ciljanih vrijednosti pokazatelja,  
- izradi terminskog plana provedbe projekata s naznačenim ključnim koracima i rokovima u provedbi,  
- izradi indikativnog financijskog plana s prikazom financijskih pretpostavki za provedbu posebnih ciljeva i 

projekata od strateškog značaja, 
- osiguravanju usklađenosti s Nacionalnom razvojnom strategijom, sektorskim i višesektorskim strategijama te 

dokumentima prostornog uređenja, 
- izradi okvira za praćenje i vrjednovanje. 

 

Članak 7. 

U Partnersko vijeće imenuju se iz redova predstavnika općinske uprave te predstavnika ključnih dionika razvoja Općine 

Motovun-Montona: 

1. Tomislav Pahović, općinski načelnik, predsjednik Partnerskog vijeća, 
2. Elvis Linardon, predsjednik Općinskog vijeća, član, 
3. Danijel Bon, potpredsjednik općinskog vijeća, član 
4. Sagnin Bellini, potpredsjednik općinskog vijeća, član 
5. Loris Beletić, član općinskog vijeća, član, 
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6. Alex Bellini, član općinskog vijeća, član, 
7. Stefano Bertoša, član općinskog vijeća, član, 
8. Maja Drndić, članica općinskog vijeća, članica, 
9. Patrick Pilat, član općinskog vijeća, član, 
10. Manuela Rabak, članica općinskog vijeća, članica, 
11. Nenad Šćulac, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, član, 
12. Leo Sirotić, direktor trgovačkog društva Motovun Park d.o.o. Motovun, član, 
13. David Matković, direktor Turističke zajednice općine Motovun, član, 
14. Robi Bertoša, predstavnik Udruge Kaldir, član, 
15. Ivan Vukadinović, predstavnik Udruge tartufara Motovun, član, 
16. Mirjana Kotiga, predstavnica Miro tartufi d.o.o. Motovun, članica, 
17. Marko Fakin, vlasnik Obrta B&M, član, 
18. Nikola Benvenuti, suvlasnik Zajedničkog trgovačkog obrta Benvenuti, član. 

Sudjelovanje svih građana i cjelokupne javnosti osigurano je putem javnog savjetovanja o nacrtu Strateškog 

plana razvoja Općine Motovun Montona za razdoblje 2022-2027. godine. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

 

KLASA: 024-01/22-01/2 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163-28-02-22-1  
Motovun-Montona, 9. svibnja 2022. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 

II.6. 

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), 

članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 

3/17) te članka 36. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), 

općinski načelnik je donio 

 

ODLUKU 

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za I. 

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Motovuna 

 

Članak 1. 

(1) Dana 22. travnja 2022. godine donijeta je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene 

utjecaja na okoliš za I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Motovuna (KLASA: 350-02/19-01/2, URBROJ: 

2163-28-03-22-13) (u daljnjem tekstu: Izmjene Plana) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Odjel) 

proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene plana. 

(2) U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da izmjene plana neće imati vjerojatan značajan utjecaj 

na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. 

 

Članak 2. 

Razlozi izrade Izmjena Plana utvrđeni su sljedeći: 
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1. promjena planirane namjene za k.č. *294/3 (dio) iz javno-društvene namjene u mješovitu namjenu, za k.č. 679/1 
(dio) iz mješovite u javno-društvenu, a za k.č. 679/2 iz mješovite odnosno javno-društvene u infrastrukturnu, sve 
k.o. Motovun 

2. izmještanje položaja planiranog dječjeg vrtića na k.č. 677, 678/1 i 679 k.o. Motovun iz D5 školska u D4 
predškolsku namjenu 

 

Članak 3. 

Prije donošenja ove Odluke zatraženo je mišljenje od Istarske županije, Upravnog odjela za održivi razvoj i izdano je 

mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/50, URBROJ: 2163-08-02/4-22-02) od 6. svibnja 2022. godine kojim se utvrđuje da u 

sklopu postupaka izrade I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Motovuna nije potrebno provesti postupak 

strateške procjene niti ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Motovun“. 

  

KLASA: 350-02/19-01/2 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163-28-03-22-15  
Motovun-Montona, 12. svibnja 2022. Tomislav Pahović, v. r. 

 

 

II.7. 

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 

i 98/19) i članka 48. Statuta Općine Motovun-Montona („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 9/21 - pročišćeni tekst), 

općinski načelnik podnosi 

 

IZVJEŠĆE 

o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun-Montona u 2021. godini 

 

Pregled postojećeg stanja 

 

Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada („Službeni glasnik Općine Motovun“, 

broj 1/22) i ranijim odlukama koje su regulirale pružanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, trgovačko društvo 

Usluga d.o.o., Šime Kurelića 22, 52000 Pazin, OIB: 03455963475 određuje se davateljem javne usluge sakupljanja 

komunalnog otpada na području Općine Motovun-Montona. Općina Motovun-Montona ima udjel od 3,18% u vlasništvu 

Usluga d.o.o. Pazin. 

Na području Općine Motovun-Montona pružanje javnih usluga, prikupljanja mješovitog komunalnog otpada do 

odvoza na županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun; odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla 

i plastike, te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada 

kao i druge poslove vezane za postupanje sa otpadom obavlja se putem navedenog trgovačkog društva, i to zajednički 

s općinama Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Sv. Petar u Šumi i Tinjan te gradom Pazinom. 
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Općinsko vijeće Općine Motovun-Montona je na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2017. godine donijelo 

Odluku o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Motovun-Montona za razdoblje od 2018. do 2022. godine 

(„Službene novine Grada Pazina“, broj 64/17). 

 

Opis postojećeg stanja sakupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada 

 

Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području općine Motovun-Montona dijeli se na: 

- Sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada, 
- Sustav odvojenog prikupljanja otpada namijenjenog recikliranju, 
- Sustav prikupljanja glomaznog otpada. 

 

Na području Općine Motovun-Montona ne postoji odlagalište otpada niti se važećim općinskim prostornim 

planom ne planira izgradnja odlagališta otpada.  

U cilju novog načina postupanja s otpadom građanima i pravnim osobama su podijeljeni spremnici za odvojeno 

prikupljanje otpada. Na odlagalištu Jelenčići V na području Grada Pazina izgrađeno je reciklažno dvorište, nadzirani 

ograđeni prostor namĳenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. 

Odlaganjem u reciklažno dvorište smanjuje se ukupna količina otpada, potiče razvoj kružne ekonomije i brine o zaštiti 

okoliša. U reciklažnom dvorištu građani mogu besplatno odložiti: građevinski otpad iz kućanstva, otpadna jestiva ulja, 

ambalažni otpad, otpadne gume, tekstil, zeleni otpad, električni i elektronički otpad, opasni otpad te glomazni ili krupni 

otpad. 

Odvojeno prikupljanje otvara mogućnost korištenja otpada kao sekundarne sirovine uz prethodni postupak 

recikliranja. 

S obzirom da u Istarskoj županiji nije uspostavljen sustav odvajanja biološkog otpada ne postoje točni podaci i 

evidencija o količini biološkog otpada na području Općine. Obzirom da postoji interes za izgradnju farmi, prostorni 

propisuje obvezu izrade Studije o biološkom otpadu prilikom ishođenja dozvola za izgradnju farmi, kojom treba ustanoviti 

prosječnu godišnju količinu biološkog otpada i predložiti način zbrinjavanja. 

Područje Općine Motovun-Montona nema opasnog otpada. Obzirom da je vodozaštitno područje, isprepleteno 

brojnim izvorištima, rukavcima i potocima, treba stalno utjecati na svijest stanovnika o važnosti očuvanja voda i prirode 

a gospodarskom razvoju postaviti najviše kriterije zaštite i čuvanja okoliša. 

 

Općina Motovun-Montona, prema popisu stanovništva iz 2011. godine, broji 1.004 stanovnika, a uz to prema 

posljednjim mjerenjima broja posjetitelja, ima preko 250.000 jednodnevnih posjetitelja godišnje te se ostvari oko 50.000 

noćenja u smještajnim kapacitetima godišnje. 

 U organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Motovun-Montona prema podacima 

Usluga d.o.o. Pazin, u 2021. godini uključeno je 357 aktivnih kućanstava, 50 poslovnih subjekata i 80 kuća za odmor, 

sve u četiri statistička naselja. 

 

U 2021. godini je ukupna količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada - 20 03 01 - 303,86 t. 

Pregledom podataka o stopama odvojenog sakupljanja u okviru javne usluge za 2020. i 2021. godinu, vidljivo 

je da je stopa odvojenog sakupljanja u 2020. godini iznosila 10,0%, a u 2021. godini - 22,2%. 

 

U izvještajnom razdoblju je Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 

i biorazgradivog komunalnog otpada („Službeni glasnik Općine Motovun“, broj 1/18, 8/19 i 7/20) propisan način pružanja 
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javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s 

javnom uslugom na području Općine Motovun-Montona i to kriterij obračuna količine otpada, standardne veličine i druga 

bitna svojstva spremnika, učestalost odvoza otpada prema područjima, obračunska razdoblja kroz godinu, opće uvjete 

ugovora s korisnicima te područje pružanja javne usluge. 

 

Građevine za gospodarenje otpadom 

 

Na području Općine Motovun-Montona nema građevina za sakupljanje (skladište otpada, pretovarna stanica, 

reciklažno dvorište, reciklažno dvorište za građevni otpad) ili za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. 

 
S obzirom na potrebe uređenja prikupljanja otpada u starogradskoj jezgri Motovuna, gdje zbog postojanja ulica 

koje su nedostupne za vozila gospodarenja otpadom nije moguće jednostavno organizirati redovito prikupljanje otpada, 
potrebno je prostornim planom predvidjeti pretovarnu stanicu za otpad. 
 
 
Odlagališta komunalnog odnosno građevnog otpada 

 

Na području Općine Motovun-Montona ne nalazi se odlagalište miješanog komunalnog ili građevnog otpada. 

 
Kao Općina koja ima manje od 1.500 stanovnika nije dužna osigurati funkcioniranje reciklažnog dvorišta na 

svojem području, već u suradnji s Usluga d.o.o. Pazin osigurava rad mobilnog reciklažnog dvorišta, koje se nalazi u 
Motovunu jednom godišnje na razdoblje od tjedan dana, u pravilu u proljetnim mjesecima. 
 
Vrsta i količina prikupljenog otpada s mobilnog reciklažnog dvorišta: 

 Šifra Količina u t 

Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari 15 01 10* 0,004 

Metalna ambalaža koja sadrži opasne krute materijale 15 01 11* 0,003 

Tekstil 20 01 10 0,020 

Jestiva ulja 20 01 25 0,001 

Boje, tinte, smole koje nisu navedene pod 20 01 27* 20 01 28 0,070 

Elektronika 20 01 35* 0,059 

 
Vrsta i količina prikupljenog otpada s reciklažnog dvorišta u Pazinu: 

 Šifra Količina u t 

Ambalaža od papira 15 01 01 2,530 

Plastična ambalaža 15 01 02 2,297 

Staklena ambalaža 15 01 07 1,832 

Ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari 15 01 10* 0,005 

Otpadne gume 16 01 03 0,540 

Odjeća 20 01 10 1,115 

Jestiva ulja 20 01 25 0,035 

Ulja i masti 20 01 26* 0,010 

Boje, tinte, smole 20 01 27* 0,007 

Boje, tinte, smole koje nisu navedene pod 20 01 27* 20 01 28 0,025 

Elektronika 20 01 35* 0,892 

Drvo 20 01 38 3,552 

Plastika 20 01 39 2,320 

Metali 20 01 40 1,480 

Glomazni otpad 20 03 07 2,257 

 
Zeleni otoci 

 
Na području Općine Motovun-Montona u 2021. godini bilo je 27 zelenih otoka, na kojima se odvojeno sakupljaju 

sljedeće sastavnice otpada: PET/MET ambalaža, staklo, tekstil i papir/karton. 
Ukupna količina prikupljenog ambalažnog otpada sa zelenih otoka u 2021. godini:   
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 Šifra Količina u t 

Papir i karton 20 01 01 25,08 

Plastika 20 01 39 44,16 

Staklo 20 01 02 2,185 

 

Rokovi i nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom 

 

Rokovi i nositelji izvršenja mjera dani Planom za razdoblje 2018. - 2022. godine prikazani su tablicom u 

nastavku. 

 

Tablica 1. Mjere, nositelji i rokovi izvršenja mjera danim Planom 

Mjera Nositelji 
Godina 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 

Smanjenje ukupne 
količine 
proizvedenog 
komunalnog otpada 

Općina  - + + + + + 

Povećanje količina 
odvojeno 
sakupljenog korisnog 
otpada 

Općina / Komunalno 
društvo 

- + + + - - 

Uspostava 
odvojenog 
sakupljanja otpada 
načelom „od vrata do 
vrata“ za sve 
stanovnike Općine 

Općina / Komunalno 
društvo 

- + + + - - 

Izdvajanje 
problematičnog 
otpada iz miješanog 
komunalnog otpada 
(korištenje mobilnog 
reciklažnog dvorišta) 

Općina / Komunalno 
društvo 

- + + + + + 

Sanacija lokacija 
onečišćenih 
nepropisno 
odbačenim otpadom 
u okoliš - ako se 
pojave 

Općina  - + + + + + 

Smanjenje količina 
nepropisno 
odbačenog otpada 
na javnim i privatnim 
površinama 

Općina  - + + + + + 

Uspostava kvalitetne 
službe komunalnog 
redarstva 

Općina  - + + + + + 

Edukacija 
stanovništva o 
gospodarenju 
otpadom 

Općina / Komunalno 
društvo 

- + + + + + 

Organiziranje akcija 
sakupljanja otpada 

Općina / Komunalno 
društvo/ pravne i 

fizičke osobe 
- + + + + + 

Provedba zelene 
javne nabave 

Općina, tijela javne 
vlasti, ustanove 

- + + + + + 
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Evidencija količina i 
vrsta otpada 
sakupljenog s 
prostora Općine 

Općina / Komunalno 
društvo/ gospodarski 

subjekti 
- + + + + + 

Implementacija i 
sudjelovanje u 
mjerama navedenim 
u Odluci o 
implementaciji PGO 
RH 

Općina / Komunalno 
društvo/ gospodarski 

subjekti, MZOE 
- + + + + + 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prikazom aktivnosti u 2021. godini vidljivo je da se primjena Zakona o održivom gospodarenju otpadom 

(„Narodne novine“, broj 94/13, 73/17 i 98/19) kontinuirano izvršava. 

Općina Motovun-Montona nema izgrađeno reciklažno dvorište. 

Realizacija i kvalitetno funkcioniranje cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom zacrtanog Planom, 

zasnovano je na uključenosti i velikoj suradnji građana, jedinice lokalne samouprave i komunalne tvrtke Usluga d.o.o 

Pazin, u provedbi planiranih mjera te osiguranju potrebnih financijskih sredstava u proračunu. Tijekom proteklog 

razdoblja, suradnja se može ocijeniti zadovoljavajućom, ali je za postizanje planiranih ciljeva suradnju u narednom 

razdoblju potrebno intenzivirati. 

Općina Motovun-Montona će i dalje provoditi nadzor lokacija na kojima je uočeno povremeno nelegalno 

odlaganje otpada u svrhu sprječavanja nastajanja novih divljih odlagališta, sprječavati ili smanjivati štetno djelovanje 

otpada na ljudsko zdravlje i okoliš smanjenjem količine otpada u nastanku i/ili proizvodnji, intenzivnije raditi na edukaciji 

pravnih i fizičkih osoba, uspostavi informacijskog sustav gospodarenja otpadom te unaprijediti sustav odvojenog 

sakupljanja otpada sukladno planovima višeg reda, kako bi se do kraja proveo program cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom i ispoštovale zakonske odredbe. Također, predviđa se daljnje sudjelovanje i pokroviteljstvo u pojedinačnim 

akcijama, bilo onim organiziranim unutar Općine ili onih na regionalnoj ali i državnoj razini. 

 

KLASA: 351-01/22-01/1 OPĆINSKI NAČELNIK 
URBROJ: 2163-28-02-22-1  
Motovun-Montona, 31. ožujka 2022. Tomislav Pahović, v. r. 

 


